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नाथन ने वलचायरं, 
"जेव्शा फाफा मा घयात यशात शोते, तवे्शा त ेभाझ्माएढेच 
शोत ेका?" 
आजी शवरी, "शो, फयोफय. जेव्शा आम्शी मा घयात 
यशामरा आरो, तवे्शा तुझ ेफाफा वशा लऴाांच ेशोत.े" 



"भी ऩण वशा लऴाांचा आशे" नाथन म्शणारा. 
"शा, फयोब्फय" अवं म्शणत आजीनं नाथनच्मा गारालय ऩप्ऩी ददरी. 
"जेव्शा फाफा वशा लऴााच ेशोते, तवे्शा तमांना वगळ्मात जास्त काम 
आलडामचं?" नाथन ने वलचायरं. 
"काजले" आजीनं उततय ददरं. 



वंध्माकाऱी जेव्शा शऱूशऱू अंधाय ऩडामरा रागामचा, तवे्शा भी, 
तुझ ेफाफा आणण आजोफा अंगणात जामचो. 
तमा अंधाय छोटे-छोटे काजले, गलतातून रुकरुकताना ददवामच.े 
भग तुझ ेफाफा, चाय-ऩाच काजले ऩकडून एका काचचे्मा फाटरीत 
फंद करून, तमा काजव्मांचा ददला फनलामच.े 
तमा काचचे्मा फाटल्मा भी अजून जऩून ठेलल्मात. 



शे ऐकून नाथन आनंदानं उड्माच भायामरा 
रागरा. 
"आजी, जा ना, आतभधून तमा काचचे्मा फाटल्मा 
आण, फघ आता रलकयच अंधाय ऩडणाय आशे." 



भग, आजी, आजोफा आणण नाथन ऩामात 
चप्ऩर न घारता तवेच गलतालय फवरे. 
वगऱं आबाऱ रार-रार झारं शोतं. 
अंधाय ऩडामची लाट फघत त ेततघे तवेच 
फवून शोत.े 



तलेढ्मात एक ळेणककडा नाथनच्मा ऩामालय चढरा. 
गोल्डफ्रंच ऩषी ऩांढऱ्मा पुरालय उडामरा रागरा. 
एक पुरऩाखरू ऩंख पडपडलत तमाच्मा वभोरून तनघून गेरं. 
जलऱच्मा तरालातल्मा फेडकांचा आलाज मेऊ रागरा, 
गुड नाईट, गुड नाईट 

अळा प्रकाये अजून काशी लेऱ तनघून गेरा. 
नाथन आऩरे ऩाम शरलामरा रागरा. 
तमाच्मा ऩामालयचा ळेणककडा शऱूच खारी ऩडरा. 
नाथन आजोफांचा कोट ओढामरा रागरा, तवे्शा आजोफा 
म्शणारे, "अजून पक्त थोडा लेऱ." 



भग अजून काशी मभतनटं गेरी. 
आज्जीचा शात ओढत नाथन म्शणारा,  

"आता तय अंधाय झारा, भग काजले 
अजून का आरे नाशीत?" 
"फघ, आता रलकयच त ेमेतीर" आजी 
आणण आजोफांनी भान शारलरी. 



आणण भग काशीच लेऱात, 
एक, दोन, तीन, चाय काजले चभकताना ददवरे. 
आता तय गलताना खूऩ वाये काजले रुकरुकत 
शोत.े 



नाथन आणण आजी गलतातून ऩुढे चारामरा रागरे. 
"शऱू, शऱू चारा" आजोफा म्शणारे, "आजीरा फाटरी 
ऩकडू दे." 



भग नाथनच्मा शातालय एक काजला मेऊन फवरा. 
"आजोफा, भरा काजला वाऩडरा. भरा मारा 
रुकरुकताना फघामचंम." 
"जया शऱू, नीट ऩकड तमारा" आजोफा म्शणारे. 

ऩण तोऩमांत लेऱ तनघून गेरी शोती. 
नाथनच्मा शातातून काजला उडून गेरा. 
गारातल्मा गारात शवत आजी म्शणारी,  

"एकदभ तुझ्मा फाफांवायखा." 



"काजला शातालय फवरा की शऱूच तमारा मा फाटरीत 
टाक" आजोफा नाथनरा म्शणारे. 
ऩुढच्मालेऱेव नाथन ने अगदी अवंच केरं. 
आणण थोड्मालेऱात ती काचचेी फयणी ददव्मावायखी 
चभचभ कयामरा रागरी. 



काजव्मांचा शा ददला तमांनी ऩरंगाजलऱ ठेलरा. 
आजीनं नाथनच्मा अंगालय ऩांघरूण घातरं. 
आजोफांनी तमाच्मा गारांची ऩप्ऩी घेतरी. 
"भाझ्मावोफत काजले फघामरा तुम्शारा भजा आरी?" नाथन ने वलचायरं. 
"शो तय, खूऩ भजा आरी" 
"फाफांवोफत फजतकी भजा मामची तलेढीच?" 
"शो, तलेढीच" 
"भी झोऩरो ना की तुम्शी मा काजव्मांना  

फाशेय वोडून द्मा, चारेर?" 
आजी आणण आजोफा शवामरा रागरे. 
"तुझ ेफाफा ऩण नेशभी अवंच म्शणामच.े" 



"भी आता आई, फाफांना आऩल्मा काजव्माचा ददव्माफद्दर वांगेन" 
फोरता-फोरता नाथनरा आता जांबई मामरा रागरी. 
भग तो काजव्मांचा ददला तमानं उळीऩाळी ठेलरा आणण तमालय 
शऱूच गार घावरा. 
"आजी, शी काचचेी फाटरी तू तळीच ठेलरीव तमाभुऱं ककती भजा 
आरी ना?" 
"शो, खूऩ भजा आरी" आजी-आजोफा म्शणारे आणण दफक्मा 
ऩालरांनी खोरीफाशेय तनघून गेरे. 
 






